
 
  

 

END: Av. Brasil, n°. 2.350, sala 34, Jd. Europa, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT 

EMAIL: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br                 Fones: (065) 3311-4881 /  (065) 9921-1037 

 

PORTARIA N.º 36/2014 
 
 

“Dispõe sobre a concessão do benefício 
de Pensão por Morte para o Sr. Mario Pio 
da Silva, em decorrência do falecimento 
da servidora inativa Sra. Neusa Ana Alves 
da Silva.” 
 
 

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT - SERRAPREV, no uso de suas 
atribuições legais e; 

 
Considerando o Art. 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal com 

redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c Art. 33, inciso I, da Lei Municipal n.º 
153, de 14 de abril de 2011, que rege a previdência do Município de Tangará da Serra/MT; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º. Conceder o benefício Pensão Por Morte, em decorrência do 

falecimento da Sra. Neusa Ana Alves da Silva, brasileira, casada, portadora da cédula de 
identidade RG n.º 385.676 - SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 206.462.671-91, residente e 
domiciliada neste município, aposentada por tempo de contribuição no cargo de Professor I Ciclo 
3º e 4º - SIEF, Nível “III”, Classe “G”, através da Portaria de concessão n.º 34/2012, registrada 
pelo Acórdão n.º 3.928/2013 – TP, com proventos integrais da seguinte forma: para o Sr. Mario 
Pio da Silva, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG n.º 1769168 – SSP/PR, 
inscrito no CPF sob o n.º 920.637.561-04, cônjuge da de cujus, o equivalente a 100% (cem por 
cento), conforme processo administrativo do SERRAPREV, n.º 2014.07.00159P, a partir de 
30/10/2014, data do óbito, até posterior deliberação. 

 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos legais a data do falecimento ocorrido em 30 de outubro de 
2014, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
 

 
Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2014. 

 
 

    HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 
Diretor Executivo do SERRAPREV 

 
 
 
Homologo:                      Prof.º FABIO MARTINS JUNQUEIRA 
                                             Prefeito Municipal 


